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 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

 زبان(االختیار گری کریگ در کشورهای فارسی ترجمه فرهاد فروغمند )نماینده تام

 توجه توجه توجه

 گری کریگ با این کارها به شدت مخالف است:

ساز و غیره )وی این ساز، انگشتان ثروتتی ثروت: ذهن ثروتافبرگزاری هرگونه دوره ای -0

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -2

دهد. گری کریگ از اقدامات ردی هر دوی این کارها را انجام میمتاسفانه در حال حاضر ف

 او کامال آگاه و بسیار ناراضی است.

کلیه مدارکی که در ایران صادر می شوند بی ارزش و فاقد تایید گری کریگ می باشند. متاسفانه 

 .کسانی مدرک می دهند که خودشان مدرک ندارند. مراقب باشید
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به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به رایگان در دسترس شما                 تی افمنابع آموزشی ای

تی را از همین منابع رایگان                                             افاند. در همه جای دنیا مردم ایقرار گرفته

 آموزند!!!!و نه از اساتید)؟؟؟( می

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

لطفا از مدعیان استادی بپرسید که چرا علیرغم اطالع از وجود اینها                                              

 دهند.هیچ سرنخی به شاگردان خود نمی

ام. هر ترجمه دیگری از هر ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ایشان گرفتهتوجه: اینجانب اجازه 

آید. کسانی یک از مطالب ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی نویسنده به حساب می

کنند و که ادعای استادی عرفان و معنویت را دارند و کتابهای او را بدون اجازه و ناقص منتشر می

نمایند بهتر است به فکر آخرت خود گری کریگ صریحا نهی کرده است برگزار میهایی را که دوره

 باشند. گری کریگ از اقدامات این افراد به خوبی مطلع است و به هیچ وجه رضایت ندارد!!!

تی )درمانگر نادیده( نیست و هیچ افتوجه داشته باشید که هیچ کسی در دنیا استاد اپتیمال ای

متاسفانه با آگاهی کامل از عدم  ای را درس دهد.بر پایه این مفاهیم دورهکسی اجازه ندارد 

دهند، ادعای استادی علوم عرفانی هم دارند و از رضایت گری کریگ به این کار ادامه می

 زنند..خداپرستی حرف می

  www.EFT.ir    @FarhadForughmand      @GaryCraig    ترجمه فرهاد فروغمند

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | تیافمدرک کامل ای | تیافعضویت در دوره اپتیمال ای | کتاب درمانگر نادیده های محبوب:لینک

https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
https://t.me/joinchat/AAAAAE_fx6ZCsSdYPbkviQ
http://forughmand.persiangig.com/video/unseen%20therapist/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87.pdf
http://forughmand.persiangig.com/video/unseen%20therapist/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87.pdf
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=ITjUw4pfj7L2ZV98RAaPCx2BzfliA3oOSDgjY1_uEaxg6GOtu8VRfjoX8fRdBRfWw4KDhKAaYu0q-BxY1aZb3c_0sQjyvpx0E1If4TdLETtWf7J06j3oa5FvxH--54KjFTZKhaiZ9AwlftHCzAbDyq7Bn1uuuKihtp3uU1NWAGm9p3fntMEZPCDT1k-Jo0JexccMm6P_TZh2LU3DtAEru0hglbkc5djwACeLsNEIhr6vSWHeCpH1iPOP2b9PyiczAiZxCZh0l_AvjkYCJdF1KV41
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=ITjUw4pfj7L2ZV98RAaPCx2BzfliA3oOSDgjY1_uEaxr25bvOmHl2xZI3T4WKqNhDUfptPzoQK6aypmjFIhPhIlg-hh2_PGHoIM7pWeUdEY3AhQK1zVeCluQa_Gz0-yZjyiadrTNFeg0NKwx7rDkoA0SH9F__5W7bPiV2apXdaCl-VcrCLzPMe3h-XnxL0-wuaiQ3d7jth4R-bA5r3XkhD-0jebraMD9LA_CVw098-ZWMyLAxB4ofYvEca6Z86XiWrJ96g5I4CCDZZYqXNKcEkc1
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 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

 مراجعه کنید. وبسایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگلطفا برای کسب اطالعات بیشتر به 

~~~~~~~~~~ 

  برای همگان: -در این شماره

مروری بر ( 4، )باز هم از دکتر گابریل روتن( 3، )رهایی از خاطرات تحریک کننده( 2) امروز تجمال (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ ( 6ابتکار؟، )( 5)، مقاالت و فیلمها

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

تی از دیدگاه افاوای (4) ،جواهراتی از وبینارهای گذشته ما( 3)لحظات اعجاب، ( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 یادآوری گروههای تمرینی( 5)، گیریپیش

~~~~~~~~~~ 

 امروز تجمال

  تیچ نهات هانه ".در تماس نیستند اند ولی با معجزه زندگیخیلی از مردم زنده"

تواند جلوی خودش را بگیرد چون او روزی دریافت که گستاخ، قوی و آتشین است و حتی خودش هم نمی"

 مارک آنتونی "درخشانتر از ترسهایش بودفروزانش  شاعالقه

 جک کرواک "تان باشید، هر لحظه آنعاشق زندگی"

~~~~~~~~~~ 

 شوداز خاطرات تحریک کننده رها میتایمن به شکلی غیرمعمولی 

http://www.eft.ir/fa/%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=7ib32GfubzyghplCzIB9a_LrRxmXvdalUjfFnFpgtDbkhQbcWKIyztMy8ReGiQmWVQQR-_cl2xz010rmWT3FGNwFlrXVRQtsYKYpgOqkqvmWNaEzBFJlK7OKFSZLOJ5vZTbn6J_nrZLMP0QOeJ6-X-U5KC879wVezrm87yXSGppuYqKryxMKgd5DMJ-58zvra0rQHw6ueCXOjgS11W0Q2Km8rdFNOOBgp17TsBaggcfyGTZA7nvxQ-LEGrINJTpVSrYImDcb37X8G14uW9lsVoo1
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
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بخش که با درمانگر نادیده داشته است از تایمن آردرون به دلیل شرح این تجربه الهام مقدمه گری کریگ:

به آسودگی قابل توجهی دست یافت. خودش  متشکرم. او پس از سالها تالش برای گشودن قفل برخی خاطرات

 .ندارد. آزادی گفت که دیگر نیازی به کندوکاو بیشترمی

ام برایت شرح دهم. در یکی از ای را که از کار با درمانگر نادیده به دست آوردهمایلم تجربه نوشته تایمن:

 کردم.اش کار میگروههای تمرینی و با هدف کمک به یکی دیگر از اعضا برای رهایی از خاطره دوران کودکی

گروه هم گفتم. آنان توصیه کردند که پس از پایان کار گروه در حین فرایند شدیدا تحریک شدم و این را به 

 خودم بر روی این محرک جدید که رو آمده است کار کنم.

بودند را آغاز نمودم و طولی نکشید که شدت احساساتم  وقتی تنها شدم کار بر روی دیدگاههایی که رو آمده

ین بود که تصمیم گرفتم از درمانگر نادیده کمک آمدند. ازیادی خیلی سریع رو می بسیاررسید. موارد  11به 

بطلبم. وقتی این کار را کردم بالفاصله احساس کردم گرمم شده است. انگار که کسی مرا در آغوش گرفته بود. 

این خاطرات متعلق به تو نیستند. من با تو بودم. "برم. او در گوشم زمزمه کرد حس کردم در امنیت به سر می

ور شو. نیازی ثل همین حاال تو را در آغوش گرفته بودم و تو را از آنجا بردم. در نور من غوطهدر آن زمان هم م

 "به کندوکاو بیشتر نداری.

کردم قفل این خاطرات را بگشایم. وقتی گذرد. مدتهای زیادی بود که سعی میاکنون حدود یک هفته می

 ید.آام و این سعادتی به حساب میآزاد شدهکنم خیلی بینم که نیازی به دانستن آنها نیست حس میمی

گردم احساس ای ندارد. وقتی به آن زمانها برمیدانم این را چطور با دروس منطبق سازم چون هیچ جنبهنمی

کنم. هنوز هم چیزهای متعددی هستند که باید بر رویشان کار کنم. سرخوشی و نه ترس یا از دست دادن می

مواقعی را که نیاز داشتم فراموش کنم واقعا فراموش کنم. خطری از آن خاطراتی توانم کنم میولی حس می

 که متعلق به من بودند متوجه من نشد.

   تایمن

~~~~~~~~~~ 
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 بخشی از کتاب درمانگر نادیده

 نوشته دکتر گابریل روتن )در ادامه خبرنامه پیشین(

به مراجعه کنندگانم کمک نمایم علت اصلی توانستم به جای این که صرفا به عالئم بپردازم این که می

 ام بود.شان را بیابند موجب آسودگیمشکالت

ن های گری را که در آکنجکاو شده بودم و لذا فیلم نتایج قابل توجهی که بر روی مسائل خودم گرفتم:

وجه قابل تام گرفتم بسیار ای که بر روی مسائل شخصیزمان در دسترس بودند مشاهده نمودم. نتایج اولیه

کردم. ولی ظرف شان داروهای قوی مصرف میشدم و برایبودند. مثال اغلب به سردردهای میگرنی دچار می

سه ماه بعد به هیچ عالمتی از آنها دچار نشدم. چند ماه بعد هم از کمردردی که به مدت بیست سال مرا ناتوان 

های با مشاهده فیلم "وامگیری مزایا"ا از طریق ساخته بود رهایی یافتم. همه اینها در طول چند ماه و صرف

 گری و انجام روش آرامش شخصی پدید آمده بودند. 

تی پرداختم. در پی آن مسیر افمسائل فوق توجه مرا به عنوان یک پزشک جلب کردند و لذا با اشتیاق به ای

( استفاده ناممآنان را مراجعه کنندگان میتی بر روی بیمارانم )که اکنون افطبابتم را به کلی تغییر دادم و از ای

شان را مدیریت نمایند و نحوه بکارگیری ها و احساسات منفیتی تنشافکردم. آنان را یاری دادم که با ای

و لذا  توانستم بگیرمتی را نیز به ایشان آموختم. نتایج حاصل خیلی بهتر از آن چیزی بود که با دارو میافای

 ی تجویز نکردم.دیگر اصال داروی

توانستم به جای این که صرفا به عالئم بپردازم به مراجعه کنندگانم کمک نمایم علت اصلی این که می

. البته نمودمکفایتی و ناتوانی میهای قبلی احساس بیام بود. با روششان را بیابند موجب آسودگیمشکالت

رند. اکثر پزشکان، اگر نگویم تمامی آنان، از این ها دادانستم که احساسات منفی نقش مهمی در بیماریمی

کنیم. احساسات منفی نه فقط نقش دارند بلکه نکته آگاهند. ولی ما از این آگاهی به قدر کافی استفاده نمی

 ها هستند.علت اصلی بیماری
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کنم و از گری کار می "تیافاستاندارد طالیی ای"اکنون سیزده سال است که با روش  درمانگر نادیده:

کردم. یتواند بشود ولی اشتباه مکردم که از این بهتر نمیام. فکر میگیرند بسیار راضینتایجی که مراجعانم می

ما در طبقه اول "گفت تی را معرفی کرده بود از این که میافهای ابتدایی که گری تازه ایدر آن سال

فهمم. پیدا است که گری با ظورش را دقیقا میکردم. ولی اکنون منتعجب می "خراش شفا هستیمآسمان

درمانگر نادیده، به عنوان نوعی درمان طبیعی برای همه چیز، دومین گام مهم را هم در این زمینه برداشته 

 است.

 طلبد ولی نه فقط بر پایه عقل سلیم بنانامد( میهر چند که این روش تفکر جدیدی را )که او اندیشه نوین می

ای ههایی که در رشتهدهند که گری با درهم آمیختن پژوهشتحقیقات علمی نیز نشان می شده است بلکه

ر نگرد. گری با باورهای سنتی پزشکی محصواند به جهت درستی میپزشکی و فیزیک کوانتومی صورت گرفته

جه اقعا نتیهای اصلی که وافکند و با بخشنشده است و لذا به شکلی کامال مهندسی همه چیز را به دور می

 کند.دهند از نو کار میمی

ای همان فراهم آورده است که خیلی بیشتر از سلفوی بدین شکل باز هم فرایند درمانی ساده و موثری را برای

ری گیپردازد. هرچه نحوه بهرهها میاش به علت واقعی بیماریتی قبلیافایدرخشد. حتی بهتر از روش خود می

 بینم.های کمتری را در آن میآموزم محدودیترا بیشتر میاز درمانگر نادیده 

دهد که در جایی که به شفا نیاز است تمرکز نمایم و تاکید دارد که درمانگر نادیده مرا یاری می توجه بهتر:

شود. در ذهن، باورها و احساسات ما است. یا همان طور ها در درون خود ما یافت میعلت اصلی تمامی بیماری

گوید علت واقعی = احساسات منفی. این بخش بنیادین شفابخشی است و در همه جای دنیا و به گری میکه 

همچون  های پزشکیوسیله همگان باید پذیرفته شود. هر جا هم که ممکن باشد باید قبل از پناه بردن به شیوه

تیب احتمال دستیابی به آسودگی داروها، اعمال جراحی، پرتودرمانی و امثالهم از آن استفاده گردد. بدین تر

 رسند.های غیر طبیعی به حداقل یا به صفر میهای ناشی از روششود و تهاجمبیشتر می
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خشی های شفاببه همین دلیل بود که یک بار دیگر روش طبابتم را تغییر دادم. این بار درمانگر نادیده و روش

ها و مشکالت همچون موارد زیر ای از بیماریروی گسترهمالیمش را در کانون جلساتم قرار دادم و از آن بر 

دی، یبوست، اختالل عملکرد مثانه، خاطرات ناگوار استینتیجه گرفتم: حمالت هراس، سردردهای میگرنی، پی

شی، پریهای شلوغ، آرتریت روماتوئید، رواندوران کودکی، بحران خودکشی، بیماری منیه، ترس مرضی از مکان

ها، اختالالت بلع و نشانگان لگن، حساسیت یی، تب ینجه، گونارتروسیس زانو، کوکسارتروسیسمشکالت بینا

 اس(. افخستگی مزمن )سی

های شفابخشی است و مطالعه این کتاب باید برای تمامی ای در شیوهدرمانگر نادیده الیق جایگاه برجسته

ه روی سطوح جدیدی از شفا و سالمتی برای های شفابخشی اجباری گردد. در را ببیماران و کاربران روش

 کند.همگان باز می

 دکتر گابریل روتن

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت

  نادیده خرگوش ژول را پیدا کرد؟آیا درمانگر : نتایجاز مجموعه  -1

  لحظه معجزه: لکان معجزاتپ از مجموعه -2

  توصیف چیزی که غیرقابل توصیف است: تجربیات روحانیاز مجموعه  -3

~~~~~~~~~~ 

 دهد؟هم نتیجه می "نوآوری؟"تی بدون این افآیا ای

تی را از کسی یاد افگویم. اخیرا ایکنی. لذا کوتاه میدانم که احتماال هزاران ایمیل دریافت میمی سوال:

 از نوآوری دارد آن را از طریق ایمیل و از تو آموخته است. ولی اصرار دارد که آن را با چند ساعتگرفتم که ادعا 

گوید که ظاهرا انرژی افراد را به حالت اولیه ترکیب کند. میاست  خودش که نوعی روش تنفس غیرمنقطع

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=518&userid=13949&mailid=54
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=520&userid=13949&mailid=54
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=520&userid=13949&mailid=54
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=522&userid=13949&mailid=54
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=522&userid=13949&mailid=54
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کنم با آن و همیشه حس می دهد که این تنفس را خودم به تنهایی انجام دهمگرداند. به من اجازه نمیبازمی

تی برای برطرف ساختن آن استفاده افبرم و از ایشوم. اکنون از خشکی عضالت صورت رنج میبدتر می

دهد؟ و آیا این را تو تجویز تی بدون این روش تنفسی هم نتیجه میافکنم. سوالم این است که آیا ایمی

 ای؟کرده

 رم و به خاطر مشکلی که داری متاسفم.بابت متنی که نوشتی از تو متشک جواب:

تغییر شکل "تی افشماری از مردم بر اساس نظام باورهای خودشان از ایعده بیلطفا توجه داشته باش که 

ند شوهای قدیمی من که سالها است دیگر ارائه نمیدیویبعضی از آنها این را از دیکنند. استفاده می "یافته

مایند. نتحریف می "نوآوریهای دیگر"و انواع  "روشهای تنفسی"قدیمی را با درهم آمیختن اند و روش یاد گرفته

تی فاام که این تغییرات موجب بهبود اینهم ولی باید بگویم که هنوز ندیدههرچند که اشتیاق آنان را قدر می

 اند.هشوند. درواقع بسیاری از آنها موجب مشکالت بیشتری مثل همانهایی که تو گفتی شد

درمانگر نادیده( احتماال موجب آسودگی تو از  –تی افتی و خصوصا پیشرفت جدید ما )اپتیمال ایافای

 و ربه عمق بیشت شود. ولی باید علل واقعی آن را هدف بگیری. به جای عالئم بایدخشکی عضالت صورت می

  بینی.نیاز دارید؟( میهای مرا در زیر )بخش کمک بیشتری علل احساسی بروی. توصیه به سراغ

 شاد باشی، گری

~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی فارا بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

 بیابید.

ای و شاگردان باانگیزه است شوید. خودم درس ما که مخصوص افراد حرفه تیافدوره اپتیمال ایعضو  .2

 دهیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تاثیر قرار دهید.. کارهای عمیقی انجام میدهممی

http://www.eft.ir/fa/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm_97TboXZgsLuooB8DxBCTlIz3zTxlTqpkNndlDMQMlTqun6340LOoIxIe94tZTIEbo1
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کنیم مدرک بگیرید. وارد که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.ر افراد حرفهگروه برت

 تیافکاربران رسمی ایبا یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید.  -4

 تماس بگیرید. تی گری کریگافمراکز آموزشی رسمی ایبرای کسب اطالعات بیشتر لطفا با  -5

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

 ای و شاگردان باانگیزه()فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

 جزئیات و قیمتهای عضویت

 شود. برگزار می 2120 جوالی 0 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 01ساعت در  وبینار بعدی ما:

جوالی برگزار  4داشت. برای یک وبینار مهم که در ینده وبینار نخواهیم طفا توجه داشته باشید که یکشنبه آل

 شوم. خبرهای بیشتری را در همین ماه منتشر خواهم کرد.خواهد شد آماده می

~~~~~~~~~~ 

  لحظات اعجاب یک مبتدی

  کند.درمانگر نادیده خیلی دقیقتر و موثرتر از ضربه زدن کار می

 سالم گری،

 هستم.تی افجنی چیکون شاگرد جدید دوره اوای

ا آیند. لذام و لحظات اعجاب هنوز هم برایم پدید میظرف فقط یک ماه گذشته پیشرفتهای متعددی داشته

 مایلم به تو بازخورد بدهم.

 امیدوارم مفید باشد.

http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm_97TboXZgsLuooB8DxBCTlIz3zTxlTqpkNndlDMQMlTqun6340LOoIxIe94tZTIEbo1
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=Yaef7BmNsnH_GM-6E7pZt5vuGSVYMat9LhOb44UsXF0zGjc1KZDZXw44LUbcdTM9jcYgQ50UK78bLbVtoawKhwiVdg0rSU9PU2SaRoB9TA7PIVwGfHKWyCNMW2sljEJbb0PH34-1lm8S1S3VSjad2Uq7Fw-stgLcnQNU4rAkBNS4XvdmogeFwMurJiGXIqVYcCF2W0yiZ8q_e0-fvd1dMvB0riIOX5ftKYO9nUP8Ibqt8FFKSXtcM2uUCbhsuZyvDqdLzh3XfGXBK9DzAKymIE81
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=xBQ8xA3PiY5oy_rgj9-yV3P8CbsbV1zCimSqWU1B3zP7pqkeMM-dXtBVrUmMvEKz28AKWRwRMaStaEh5O6QIWISZdYhNr4jYKAjb6ApFkZkdVauP5ZXgSN28l05YX8OTIohtlDE1UA9eBEqySCU7zjjaabREHF7Jo0PvEsXO_gBlBWkPinRyo-clZASqvVB3_YmCK8AUFqfYnnNhRprtkaq9yZJH2cPRdwSg1HEXgl9w0
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
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برم. از دستورالعملها پیروی کردم و شود بسیار بهره میای که در ابتدای وبینارها ذکر میاز مقدمه (1

 نیانداختم و بدین ترتیب به ارزشی بیش از آنچه که انتظار داشتم رسیدم.هیچ درسی را جا 

ای استفاده کردم و برای کمک به خودم و دیگران به ای به صورت حرفهتی ضربهافهشت سال از ای (2

دانم که درمانگر نادیده دقیقتر و موثرتر سراغ سطوح معنوی آن رفتم. توقعش را نداشتم ولی اکنون می

 کند.زدن کار میاز ضربه 

 "وقتی فالن اتفاق افتاد و اکنون احساس بهمان را دارم."آید: از این فرمول خیلی خوشم می

ر د گیرد. مردمدر مقایسه با ضربه زدن وقت خیلی کمتری برای کشف الگوها و کندوکاو وقایع می

رند. اند آنها را به فراموشی بسپاآورند یا ناخودآگاهانه تصمیم گرفتهبسیاری از موارد وقایع را به یاد نمی

ا اند به سرعت و بای شدهولی درمانگر نادیده احساسات، افکار و وقایعی را که باعث مشکالت پیچیده

سازد. ظرف یک ماه گذشته خودم و مراجعانم لحظات اعجاب متعددی کمترین تالش آشکار می

 ایم.داشته

-غیرضروری در کسانی که از رویارویی با آسیباز احساسات شدید و  مزیت دیگر آن این است که

 شود.کنند اجتناب میترسند و در برابر کار شفابخشی مقاومت میهایشان میپذیری

م اویدیوهایت را دنبال و با وجود اینکه در هر جلسه خودیاری بر روی مسائل کامال متفاوتی کار کرده (3

 ام.ولی پیشرفت خیلی زیادی داشته

احساسات ناشی از وقایع پنهان گذشته برایم  خیجابجایی بالفاصله کمکم کرد برجلسه نتایج روش 

گر ام. ولی درمانای از عهده آنها برآمدهتی ضربهافکردم پس از سالها استفاده از ایآشکار شوند. فکر می

 آورد.ها را خیلی سریعتر و کاملتر رو مینادیده وقایع و جنبه

کردم به درمانگر نادیده کمک کنم. منظورم این بود که از نفس برای کمک در حین وبینار اخیر سعی  (4

 ماند که بخواهم به خدا کمک کنمکردم باید بکند استفاده نمودم. به این میبه انجام آنچه که فکر می

تا کارش را در کمک به من انجام دهد. درواقع آنچه را که نامحدود است محدود ساخته بودم. خیلی 

 است. دارخنده
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از اطالع از آن عامدانه دست از آن برداشتم و بی هیچ توقعی به درمانگر نادیده اعتماد کردم. پس  بعد

 از آن بود که نتایجی قوی برایم پدید آمدند.

  متشکرم، جنی

~~~~~~~~~~ 

 جواهراتی از وبینارهای قبلی ما

وارد شوید و بر روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. در آنجا  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایه ب

  ته درمانگر نادیده را خواهید دید.ای از بینشها و مثالهایی از روش پیشرفگنجینه

 شوند:ذکر می 12در اینجا عناوین جالب وبینار شماره 

تی با جانت دین مدیر موفق یکی از افگفتگوی عمیق و پرمایه درباره نحوه مدیریت گروههای اوای 1:11:11

 گروهها.

 دعوت از حضار برای طرح سواالت و نظراتشان. 1:12:53

گری راجع به نشانگان خستگی مزمن، عدم دستیابی به احساسات و تمایل جانت به جانت دین و  1:13:10

 پردازند.در فرایند به گفتگو می "دخالت"

شود. درمانگر نادیده در حال کند از شدت آن کاسته میدوروتیا اغلب وقتی مسئله را مشخص می 1:19:22

طور نیست. حواس دوروتیا گاهی اوقات در حین جلسه  کار است. ما به زمان نیاز داریم ولی درمانگر نادیده این

دهد. دوروتیا و گری راجع به استفاده نیابتی از اپتیمال شود. گری در این باره توضیح میتی پرت میافاوای

 کنند.تی گفتگو میافای

د. هستند معرفی کننا شای آتی ضربهافجعانی که با ایراتی را چگونه به مافپرسد که اوایجونی می 1:27:16

ای. بحث راجع به نحوه ایجاد تغییرات شناختی )تغییر باورها( در جریان جلسه تی مکالمهافاستفاده از ای

 تی.افاوای

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=536&userid=13949&mailid=54
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 یرد.گتا درمانگر نادیده را بیاورد. بحث مفیدی در پی آن درمی "کاری بکند"کند باید جودی حس می 1:35:36

تی برای یک سگ و بانویی که در حال بهبودی از سرطان مغز افآمیز از اوایموفقیتلیندا از استفاده  1:41:39

ند و به پردازکند. او و گری درباره این موضوع به گفتگو میگوید. لیندا شدیدا احساس مسئولیت میاست می

 رسند.می "مشکل نهایی"

ها فهرستی کنند که در آنیس هی گفتگو میاستیو و گری راجع به کتابهای نظیر قانون شفا نوشته لوئ 1:52:21

پردازند که آیا توانند موجب ناخوشیهای جسمی شوند آمده است. در ادامه هم به این میاز احساساتی که می

 باید مثبتها را جایگزین منفیها کنیم یا خیر.

جزئیات وضعیت او خواهد. گری به نانسی در مورد مسائلی که با اعتماد کردن دارد راهنمایی می 1:11:11

در انتهای آن صدای دستگاه گیرد. گوید. بحث مفیدی درمیتی میافپردازد و از طرز استفاده موثرتر از اوایمی

 نانسی با مشکل روبرو شد و لذا گری بدون بازخورد او کار را ادامه داد و به پایان برد.

موسیقی مالیم و مخصوص مراقبه استفاده  کند برای رسیدن به حالت عاشقانه ازجینا توصیه می 1:19:14

 شود.

گوید. عضالت گردن تی بر روی درد گردن دخترش میافآمیز از اوایفرانسواز از استفاده موفقیت 1:11:23

 کند.اند و بازویش هم اصال درد نمیپذیر شدهدخترش اکنون کامال انعطاف

 گوید.روی کسی که دچار مرگ مغزی شده بود میتی بر افکلودیا از استفاده موثر از اوای 1:13:51

گوید که از توصیه جانت دین برای تمرکز بر احساسات استفاده کرده است. گری نظر ویرجینیا می 1:21:31

 دهد.می

دهد. گفتگو درباره دوست پرسد. گری نظر میدارلین در مورد مشکالتی که در انجام فرایند دارد می 1:23:12

 مردم. "عصاره وجود"گران و دیدن داشتن خود و دی

 کند.گری خداحافظی می 1:29:36
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~~~~~~~~~~ 

 گیریپیشتی از دیدگاه افاوای

 درواقع همه باید این کار را بکنند... صرف نظر از سنشان

دادند تی و درمانگر نادیده را به همه کودکان آموزش میافشد اگر اوایچقدر خوب می  مقدمه گری کریگ:

نگاریهایی که با هم تی این سوال را در نامهافذهنیت آرامتری بزرگ شوند. یکی از اعضای دوره اوایتا با 

 م.اپاسخهایم را به رنگ قرمز درآوردهایم پرسیده است. فکر کردم شاید جوابش برایتان مفید باشد. داشته

آید و با وجود اینکه مبتدی هستم تی برایم افتخاری به حساب میافسالم گری. فراگیری اوای نوشته تارا:

 ام.ولی نتایج جالبی گرفته

عالی است. هرچه کاملتر کار کنم. ای دروس را به طور کامل و به تدریج کار میهمان طور که توصیه کرده

 یابی.رسی و مهارت افزونتری میبه نتایج بهتری می کنی

تی برای پیشگیری استفاده افبه فکر این بودم که از اوایام. چند سوال دارم و شاید هنوز جواب آنها را نخوانده

 شود.

ام عالی بوده است و از سالمتی خوبی هم برخوردارم. ولی جالب این است که به خاطر خوشبختانه کودکی

ام و اینها در اثر روش آرامش شخصی که در حال استفاده های زیادی را در خودم انباشته "ترس"وقایع جزئی 

آید ولی برای ما عادی است. ما با وجود اینکه این امر برایت جالب به نظر میآیند. تم مدام رو میاز آن هس

ایم. برطرف ساختن این ترسها و مسائل دیگر موجب آزادی دانیم که چه بارهایی را در خود نگه داشتهنمی

 شود.فراوانی می

اری یا پاکسازی منظم برای نوزادان، کودکان، توانیم نوعی برنامه حفظ و نگهدخواهم بدانم چگونه میمی

نوجوانان و جوانان داشته باشیم تا آنان دیگر این موانع را نداشته باشند و به این باورهای محدود کننده عمیق 

دچار نشوند؟ آیا با معرفی درمانگر نادیده به آنان در سنین پایین )نوزادان در هر حال از آن به صورت شهودی 
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چه فکر خوبی کردی. درواقع همه حفظ این ارتباط و اعتماد در طول زندگی این امر امکان دارد؟ آگاهند( و 

توانیم هر روزی که بخواهیم شروع کنیم. را میباید این کار را بکنند... صرف نظر از سنشان. این پاکسازی 

توانی از خودت و آنند. اما میدادند ولی مسائل اداری مانع یاد می سشد اگر این را در مدارچقدر خوب می

ات آغاز نمایی. الگویی برای دیگران باش و به آنان انگیزه بده تا از تو تقلید کنند. تو و سایر اعضا خانواده

توانید این امواج کوچک را به سونامی عشق و آزادی تبدیل کنید و واقعا دنیا را تغییر دهید. ولی توصیه می

 کنم از خودت شروع کنی.می

 خیلی متشکرم

 تارا

~~~~~~~~~~ 
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